
اعتمد مدير جامعة الكويت حسني أحمد 
األن��ص��اري توصيات اللجنة العليا جلوائز 
الباحثني للعام األك��ادمي��ي 2018/ 2019 ، 
وب��دوره ب��ارك نائب مدير اجلامعة لألبحاث 
ج��اس��م  ي��وس��ف ال��ك��ن��دري للباحثني فوزهم 
متمنياً لهم مزيداً من النجاح في املستقبل، كما 
متنى ملن لم يحالفهم الفوز بذل مزيد من اجلهد 

في املرات املقبلة.
وأعلن الكندري عن أسماء الفائزين بالشكل 
اآلت��ي : الفائزون بجائزة الباحث املتميز في 
مجال العلوم األساسية والتطبيقية للعام 

األكادميي 2018 /2019  :
د. محمد فهيم من قسم الهندسة الكهربائية 

بكلية الهندسة والبترول 

د. جنيب السماوي من قسم الرياضيات 
بكلية العلوم 

د. خلدون رح��ال من قسم الهندسة املدنية 
بكلية الهندسة والبترول.

ومت حجب جائزة الباحث املتميز في مجال 
اآلداب وال��ع��ل��وم اإلنسانية ل��ع��دم استيفاء 

املتقدمني ملعايير التميز.

كما فاز بجائزة أفضل باحث من الشباب في 
مجال العلوم األساسية والتطبيقية :

د. ح��س��ني ب��ه��ب��ه��ان��ي م���ن ق��س��م ال��ع��ل��وم 
البيولوجية  بكلية العلوم .

أما بالنسبة جلوائز مشاريع طلبة الدراسات 
العليا للعام األكادميي2018 /2019 لدرجة 

الدكتوراه فقد فاز فيها كٌل من:

م��ح��م��د أس����د ال���ل���ه أس�������دزاده م���ن قسم 
امليكروبيوجلي بكلية الطب .

عبدالرحمن عابي محمود من قسم الكيمياء 
بكلية العلوم. أما فيما يخص جائزة مشاريع 
طلبة الدراسات العليا لدرجة املاجستير فقد 

حاز عليها كل من : 
الطالبة زهراء ناصر عباس من قسم هندسة 

الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول.
الطالب فيصل عدنان القطان من قسم علوم 

األرض والبيئه بكلية العلوم.
الطالبة ساره خالد الفارس من قسم العقيدة 
والدعوة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
الطالبة تهاني نايف املطيري من قسم اإلدارة 

والتخطيط التربوي بكلية التربية.
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منتسبو اجليش بعد تأدية مناسك احلج 

»النقابة« حريصة على املطالبة بكافة احلقوق املستحقة لهم

العجيري يطالب ديوان اخلدمة بسرعة
 صرف األعمال املمتازة ملوظفي »األشغال« 

طالب نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بوزارةاالشغال 
العامة ونائب رئيس االحتاد املهني العربي للبناء واألخشاب 
محمد ماضي العجيري  ديوان اخلدمة املدنية بضرورة تطوير 
وحتديث برنامج النظام املتكامل واملرتبط بجميع ال��وزارات 
حيث ان بسبب اخللل بالنظام املتكامل مت تعطيل صرف 

العالوات السنوية ودرجات االختيار وتأخير تقييم املوظفني .
وناشد العجيري في تصريح صحفي وزير األشغال العامة 
د. جنان بوشهري ووكيل وزارة األشغال العامة إسماعيل علي 
أحمد  والوكيل املساعد للشئون اإلدارية واملالية والقانونية حمد 
الغريب بسرعة صرف األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة  العاملني 

بكافة القطاعات واإلدارات املستحقني للصرف.
وأضاف العجيري أنه البد من اللجوء بالعمل لعدد ساعات 
إضافية للموظفني لالنتهاء من ص��رف االع��م��ال املمتازة قبل 
شهر سبتمبر املقبل حتي يتسنى لكافة املوظفني استقبال العام 

الدراسي اجلديد بقضاء حوائجهم املادية على اكمل وجه 
واك��د ان نقابة األشغال حريصة بالوقوف بجانب موظفي 
ال��وزارة والدفاع عن حقوقهم دائماً واملطالبة بكافة احلقوق 

محمد العجيرياملستحقة لهم .

دروس متنوعة لتطوير مهارات التحدث واالستماع والكتابة والقراءة 

املجلس الثقافي البريطاني ينظم دورات صيفية 
مكثفة لتعليم اللغة اإلجنليزية للصغار والكبار

أع��ل��ن املجلس الثقافي البريطاني عن 
إطالقه املدرسة الصيفية،التي تتضمن دورات 
مكثفة ف��ي اللغة اإلجنليزية والتحضير 
المتحان “IELTS”، وهذه الدورات مصممة 
جلميع الفئات العمرية ، من عمر 4 سنوات 

فما فوق. 
ويهدف البرنامج التدريبي إل��ى تطوير 
مهارات االتصال وتقدمي العديد من فرص 

النمو وبناء الروابط املختلفة.
وي��ق��دم املجلس الثقافي البريطاني في 
موسم الصيف برنامجاً يعتمد أحدث التقنيات 
وأساليب العمل اجلماعي التفاعلي، ويتيح 
ال��ف��رص أم���ام املتعلمني الصغار ملمارسة 

مهاراتهم اللغوية مع أصدقاء وزمالء جدد. 
وتوفر ه��ذه ال���دورات أيضاً بيئة داعمة 
ومشجعة تتيح للمشاركني الذين يسعون 
إل��ى حتسني قدراتهم اللغوية خ��الل السفر 
أثناء اإلجازات وأولئك الذين يستعدون لعام 

دراسي جديد في سبتمبر املقبل.
تشمل فعاليات املدرسة الصيفية أنشطة 
متنوعة وتتضمن جلسات قراءة خاصة لسرد 
القصص بأسلوب مشوق، واأللعاب الصيفية 
واألنشطة اإلبداعية التي تضمن بناء ثقة 
األطفال بأنفسهم وإطالق العنان إلمكاناتهم 
استعداداً للعام الدراسي اجلديد. سيتم منح 
اآلهل إمكانية الوصول املباشر إلى أطفالهم 
خ��الل ال���دورة وامل��س��اع��دة ف��ي االجتماعات 

والتقارير الدورية.
وُيلبي املنهج الدراسي الطلب املستمر على 
دورات اللغة اإلجنليزية والتحضير المتحان 
“IELTS”،كجزء من استعدادات الطلبة 

لاللتحاق باملدارس واجلامعات في اخلارج. 
ومت وض��ع املنهج ال��دراس��ي وتدريسه 
من قبل مجموعة من األساتذة املتخصصني 

واملؤهلني تأهيالًعالياً، ويعتمد البرنامج على 
التقنيات الفريدة املصممة لتعزيز جتربة 

التعلم.
وي��ح��ص��ل ال���دارس���ني ال��ذي��ن ي��ج��ت��ازون 
الدورات بنجاح على شهادات املجلس الثقافي 
البريطاني املعترف بها ف��ي جميع أنحاء 

العالم.
وستتضمن امل��درس��ة الصيفية، خمسة 
دروس ف��ي األس��ب��وع م��وزع��ة على أربعة 
أسابيع - إجماالً ملدة 25ساعة، تبدأ املدرسة 
الصيفية الثانية م��ن 14 يوليو لغاية 8 
أغسطس 2019، والثالثة من 18 إل��ى 29 

أغسطس 2019. 
وميكن للطالب االستفادة بخصم 30 دينار 
على ال���دورات املكثفة لشهر أغسطس عند 
احلجز مبكراً من 15 يوليو إلى 8 أغسطس 

.2019
يقدم املركز الثقافي البريطاني دورات في 
عدة مستويات للبالغني، بدًءا من املعلومات 

األساسية األولية التي ميكن احلصول عليها 
م��ن دروس اللغة اإلجنليزية العامة إلى 
استخدامات أكثر تعقيداً. ويهتم البرنامج 
بتعزيز ق����درات ال���دارس���ني ع��ل��ى التحدث 
واالس��ت��م��اع وال��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة. امل��درس��ة 
الصيفية ستستمر ملدة 30 ساعة من األحد إلى 
اخلميس، املدرسة الصيفية الثانية تستمر من 

-2 14 يوليو لغاية 7 أغسطس 2019.
وميكن للمهتمني بالتسجيل في ال��دورات 
الصيفية،حجز استشارة مجانية على موقع 
املجلس الثقافي البريطاني كخطوة أولى 
يتبعها اجتماع مع اختصاصيني سيحددون 
الفصول الدراسية ومستوى التعلم املناسب 

للمتقدم. 
ميكن ألولياء أمور الدارسني،وبكل سهولة 
االتصال باملجلس الثقافي البريطاني على 
2205 2300حلجز موعد أو زيارة املركز مع 

أوالدهم  للتقدمي الختبار حتديد املستوى.

جوائز مشاريع طلبة الدراسات لدرجة املاجستيرجوائز مشاريع طلبة الدراسات لدرجة الدكتوراةجائزة افضل باحثالفائزون بجائزة الباحث املتميز

عودة بعثة احلج اخلاصة مبنتسبي اجليش

ع��ادت ال��ي أرض الوطن بعثة احلج 
اخل��اص��ة ملنتسبي اجل��ي��ش الكويتي 
من ال��دي��ار املقدسة فى اململكة العربية 
السعودية بعد اداء مناسك احل��ج لهذا 

العام.
وتعتبر بعثة احلج لهذا العام هي املرة 
العاشره ، ومب��ب��ادرة من النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدفاع 
الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح ، 

إلخوانه وأبناءه من منتسبي اجليش.
   وقامت مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة ممثلة بفرع الشؤون 
اإلسالمية واخلدمة اإلجتماعية وأعضاء 
من احلملة املكلفة بتسيير رحلة احلج 
لهذا العام باإلشراف على انهاء احلجاج 

صورة جماعية حلجاج بعثة اجليش في املطارإجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة .

االطفال خالل درس تعليمي

احد التالميذ املتفوقنيمدخل املعهد 
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